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TIEDOTE 
Julkaisuvapaa 

 
TIERNAPOIKAPATSAS SIIRRETÄÄN LOPULLISELLE PAIKALLEEN 
 
Tiernapoikapatsas siirretään keskiviikkona 14.9.2016 noin klo 14 lopulliselle paikalleen laajennetun Rotuaa-
rin osalle Isollekadulle.  Oulun kaupungin yhdyskuntalautakunnan päätöksellä patsas sijoitettiin valmistut-
tuaan väliaikaisesti Kirkkokadulle joulukuussa 2014, ja lopullinen sijoituspaikka suunniteltiin ja rakennettiin 
Rotuaarin uudelle osalle Isollekadulle. Rotuaari on lähes 30-vuotisen olemassaolonsa aikana laajentunut 
vaiheittain Kirkkokadun kävelykadusta useita katuosuuksia käsittäväksi kävelykatualueeksi. Patsaan sijoi-
tuspaikkaa kartoitettiin patsashankkeen aikana hankkeen työryhmän, taiteilija Sanna Koiviston ja Oulun 
kaupungin toimesta.  
 
Oulun kaupungin tiernapoikaperinne on vahva ja elävä. Se on säilynyt katkeamattomana yli 130 vuotta.  
Perinnettä ovat ylläpitäneet lasten ja nuorten nelihenkiset tiernapoikaryhmät.  Tätä perinnettä kunnioit-
taakseen Tiernasäätiö toteutti vuosien 2012-14 aikana hankkeen Ouluun sijoitettavan tiernapoika-aiheisen 
patsaan pystyttämiseksi. 
 

 
... patsashankkeeseen osallistuneille pääyhteistyökumppaneille: 
Cor Group Oy, Coronaria Hoitoketju Oy, Head Invest Oy, Kaleva Oy, Katri Antell Oy, Kesko Oyj, Nordea 
Pankki Suomi Oyj, Osuuskauppa Arina, Oulun Diakonissalaitoksen säätiö, Oulun Koru Oy, Oulun Liikekeskus 
ry, Oulun Osuuspankki, Oulun seurakuntayhtymä, Pohjois-Pohjanmaan liitto, Pörhön Autoliike Oy, Rössy-
pottuseura, Skanska Talonrakennus Oy, Talenom Oy, Tripla HV-Lähitori Oy 
 
Lisäksi kiitämme: 
Hammarin Sähkö Oy, Hiihtokeskus Iso-Syöte Oy, Kymppi Group Oy, LähiTapiola Pohjoinen, Oulu ICT Oy, Ou-
lun Tuomiokirkkoseurakunta, Pauli Moilanen Oy, Säästöpankki Optia, Wetteri Oy 
 
Tiernasäätiö ja hankkeen työryhmät kiittävät myös pienmyyntituotteita ostaneita sekä muita lahjoittajia, 
joita on ollut yrityksistä ja yhdistyksistä yksityisiin ihmisiin. 
 
Veistoshankkeen työryhmä: 
Tiernasäätiön hallituksen nimeämässä hankkeen työryhmässä toimivat puheenjohtajana Tiernasäätiön hal-
lituksen puheenjohtaja Tuure Holopainen, varapuheenjohtaja Tytti Isohookana-Asunmaa, sihteeri Henna 
Ukonmaanaho sekä jäseninä Anna-Riikka Hirvonen, Mikko Keisu , Ulla Lassila, Kaisu Mikkola,  Kaarina Niska-
la, Jaakko Okkonen, Carl-Eric Silvander, Ilkka  Ulander ja Heikki Viertola. 
 

 
Tiernapojat -patsas on toteutettu yksityisellä Tiernasäätiön organisoimalla keräyksellä, johon ovat osallistu-
neet yritykset, yhdistykset sekä yksityiset henkilöt lahjoituksin sekä myös mm. hankkimalla keräystuotteita.  
 
Patsaan on toteuttanut iiläinen taiteilija Sanna Koivisto, joka on ollut päätoiminen kuvataiteilija vuodesta 
1977. Hän on myös opettanut taideaineita koko uransa ajan. Sanna Koiviston tuotanto on laajaa ja moni-
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puolista. Se ulottuu julkisista monumenteista muotokuviin ja piirroksiin. Keskeinen osa hänen tuotantoaan 
ovat myös sekatekniikalla toteutetut maalaukset, veistokset ja installaatiot. Sanna Koivisto on myös aktiivi-
nen järjestötoimija kotiseudullaan, erityisesti KulttuuriKauppilassa, jonka perustajajäsen hän on.   
 
Tiernapoikaperinne Oulussa 
Ensimmäiset merkinnät tiernapojista Oulussa löytyvät jo vuodelta 1873 – yli 140 vuoden takaa. Tiernapoi-
kaperinne on kulkeutunut Oulun seudulle Euroopasta Ruotsin kautta siellä opiskelleiden mukana. Täällä 
perinne on elänyt vahvana nykyvuosiin saakka. 
 
Kaupunkilaiset muistelevat usein menneiden vuosien tiukkoja reviiritaisteluita, sekä sitä jännitystä, kun lu-
paa laulamiseen haettiin poliisilaitokselta. Tiernapoikaesityksessä keskeisessä roolissa on tähti, ja usein re-
viiritaisteluissa pyrittiinkin jollain keinoin vahingoittamaan toisen ryhmän tähteä. Kodeissa kiertämisen si-
jaan ryhmät esiintyvät nykyisin enemmän ravintoloissa, tapahtumissa tai yksityisissä tilaisuuksissa. 
 
Nykyisin nahinoista on päästy arvokkaampaan mittelöön. Jo vuodesta 1933 Oulussa on järjestetty tier-
napoikakilpailu. Alkujaan kilpailun järjesti Oulun radioyhdistys ja vuodesta 1987 Oulun Liikekeskus ry, viime 
vuosina yhteistyössä Tiernasäätiön kanssa. 
 
Tiernasäätiö perustettiin Ouluun vuoden 2005 marraskuussa kehittämään ja ylläpitämään kaupungin vah-
vaa tiernaperinnettä. Säätiön tarkoituksena on kansainvälisen ja paikallisen tiernaperinteen vaaliminen ja 
kehittäminen sekä Tiernakaupunki Oulun tunnetuksi tekeminen. 
 
Lisätiedot: 
Tuure Holopainen 
hallituksen puheenjohtaja 
Tiernasäätiö 
Puh. 050 564 5213 


